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Netværk med mere power Jens Koldbæk Hent PDF Få meget mere ud af dit netværk og spar tid på opsætning
og installation. Du lærer alt om indstillinger, så du får det bedste og hurtigste netværk dit hardware kan
levere. Hvad enten du ønsker et trådløst eller kablet netværk, så åbner et væld af muligheder sig, når du

kommer om bag de tekniske termer og opsætningen. Skrevet til både nybegyndere samt erfarne "techies", der
gerne vil optimere netværk og internet ydelse.

Der findes mange forskellige typer af internetforbindelse, herunder ADSL/VDSL, kabelnet, fibernet, trådløst
mobildata osv. Vi kommer ind på fordele og ulemper ved de forskellige teknologier, og hvad du skal være

opmærksom på før du vælger en løsning.

Valget af router spiller en stor rolle for hastigheden på internettet. Vi guider dig sikkert gennem de forskellige
tekniske begreber, så du kan vælge den trådløse router, der passer til dine behov. Bliv derudover også

fortrolig med opsætning af dit Wi-Fi, tilslutning af printer og din egen hjemmeserver.

Læs desuden om de forskellige hardwaremæssige tv-løsninger, du kan overveje, hvis du ønsker at anvende
streamingtjenester eller se andet netindhold på dit tv. Det drejer sig om Smart TV, Apple TV, Google

Chromecast, Miracast, Xbox og Nvidia Shield.
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